RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
NÚM. DE EXPEDIENT: 245.2021.001
Jordi Campillo Gámez, en la meva qualitat d’òrgan de contractació de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA,

ATÈS/ATESOS
I.-

l’expedient instruït per a la contractació del SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA
PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA I DE LA SEVA
URBANITZACIÓ AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT
DE BARCELONA

II.- els informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient de contractació relatius a la
justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de licitació i valor estimat
del contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de selecció, adjudicació i
condicions especials d’execució; insuficiència de mitjans propis; no divisió de lots
III.- i que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d’aplicació per tal
d’entendre completat l’expedient de contractació,
IV.- Que en data 23 de febrer de 2021 s’ha subscrit Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM amb l’objecte d’establir els mecanismes de col·laboració
interinstitucional per a possibilitar la finalització dels treballs de planificació de la Xarxa
Tramviària Unificada, per a promoure la implantació i execució de la Primera i la Segona
Fase de la Xarxa Tramviària Unificada i per a establir les condicions bàsiques en què s’haurà
de gestionar la Xarxa Tramviària Unificada, amb la finalitat d’acordar les comeses de
l’Ajuntament de Barcelona i de l’ATM.
En el marc d’aquest Conveni s’ha acordat que per raons tècniques, d’eficàcia en la
construcció, de disminució de les molèsties als ciutadans, de millora dels terminis
d’execució i de baixa de costos, l’ATM i l’Ajuntament actuaran coordinadament en la
licitació i execució de les obres de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada d'acord
amb els mecanismes de col·laboració que disposa l'article 31.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
Així, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. (“BIMSA”), entitat municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, actuarà com a òrgan de contractació en la fase de licitació dels
contractes per a l’execució de les obres d’urbanització i tramviàries de la Primera Fase de la
Xarxa Tramviària Unificada.
En el marc d’aquest Conveni, i per garantir la deguda coordinació, BIMSA licitarà els serveis
de direcció facultativa conjunta de totes les obres de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària
Unificada, de tal manera que es compti amb una única direcció d’obra i amb un únic
coordinador de seguretat i salut per a totes les obres.

En aquest sentit, de conformitat amb l’article 31.3 de la LCSP i amb l’apartat 2 de la
disposició addicional 2a de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic el procediment de licitació es realitzarà
conjuntament actuant BIMSA per compte pròpia i de l’ATM.

RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA
PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA I DE LA SEVA
URBANITZACIÓ AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE
BARCELONA amb un valor estimat del contracte de 3.093.257,41 euros (IVA no inclòs), així
com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions tècniques que regiran
l’esmentat contracte.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment de contractació obert harmonitzat amb varis
criteris d’adjudicació i amb tramitació ordinària.
Quart.- Ordenar la publicació de la present resolució al DOUE i al Perfil de Contractant i que la
licitació sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.
Jordi Campillo Gámez
Conseller delegat
Barcelona, a 11 de març de 2021

